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Reunião esclarece e amplia 
categorias que receberão abono

Segundo o professor Edileu-
do Rocha, o Procurador Geral 
João Paulo Setti assegurou que 
o abono será pago a todos os 
professores lotados em sala de 
aula ou afastados legalmente, 
pessoal lotado nos núcleos e 
secretaria diretamente ligados 

às atividades de ensino, traba-
lhadores de apoio com curso 
técnico ou superior em áreas 
específicas, profissionais de 
áreas afins ligadas ao ensino, 
como preceitua a lei. O pro-
fessor considerou um grande 
avanço. Página 8

Mesmo com essa marca positi-
va, o governador Gladson Cameli 
enfatiza não ser hora de relaxar 
com os protocolos de segurança 
que impedem a propagação do ví-
rus e, sobretudo, que a população 
continue se vacinando, seguindo 
os esquemas de recebimento das 
doses, para que o Acre saia vence-
dor contra esse inimigo comum, 
que ceifou a vida de quase 2 mil 
acreanos. Página 5

Mais de um milhão de doses contra 
Covid-19 já foram aplicadas no Acre

Lei do Fundeb apoia posição do 
governo e não dá direito a abono 
para trabalhadores de apoio

Apesar da posição de deputados de oposição, como Daniel Zen 
e Edvaldo Magalhães, a lei que regulamenta o Fundeb e amplia 
de 60% para 70% a parcela a ser usada no pagamento de profissio-
nais de Educação, em nenhum momento cita os trabalhadores de 
apoio e serviços. A regulamentação está no artigo 26 da lei do Fun-
deb, que remete à Lei de Diretrizes e Bases e só admite o acréscimo 
de profissionais da Psicologia e Assistência Social. Página 8

Quase 142 mil famílias 
podem ser contempladas 
com vale-gás no Acre

As 141.950 famílias acre-
anas que estão inscritas no 
Cadastro Único (Cadúni-
co) que vivem em situação 
de vulnerabilidade social, 
aguardam com a apreen-
são as orientações do Mi-
nistério da Cidadania para 

que possam ser contempla-
das com o vale-gás.  O auxí-
lio deve ser pago as mulheres 
chefe de arrimo, pois o Pro-
jeto de Lei n° 1.374/2021, foi 
sancionado pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro. 
Página 5

Movimento 
quer reduzir 
ICMS da luz

Página 3

Médicos do
Estado param 
por 12 horas

Os médicos que traba-
lham para o governo do 
Estado realizam uma parali-
sação de 12 horas hoje (25). 
O protesto pode se transfor-
mar em greve por tempo in-
determinado caso não haja 
acordo com a Secretaria de 
Estado de Saúde (Sesacre).

Página 5  

Veículos e equipamentos serão entregues hoje pelo Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pública. Serão 14 viaturas, 15 
óculos de visão noturna, 15 capacetes, 51 placas balísticas 
e 127 kits de atendimento pré-hospitalar tático, dentro da 
Operação Vigia. Página 3

Policiais da fronteira recebem 
viaturas, óculos de visão noturna 
e outros equipamentos

Óculos de visão noturna, veículos e kits serão entregues

Vacinação contra a covid continua em postos de saúde

TAC garante instalação do 
Mecanismo Estadual de
Combate e Prevenção à Tortura

Os resultados das vistorias de monitoramento nos presídios 
demonstraram retrocesso e inércia do governo do Acre em efeti-
var o órgão no âmbito estadual, houve a proposição e assinatura 
de um TAC por meio do qual há o compromisso formal do go-
verno de implementar efetivamente o Mecanismo Estadual de 
Combate e Prevenção à Tortura (MECPT). Página 3

Procurador geral João Paulo Setti explica detalhes sobre quem tem direito ao abono
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BomDia
*Luiz Osório Silveira Leiria

A pandemia de Covid-19 colocou os cientistas nos ho-
lofotes e de quebra fez ao menos parte da população 
enxergar que em terras tupiniquins se faz ciência sim. 
Como nada parece ter lógica nestes tempos, com a 
pandemia também vieram cortes no orçamento das 
agências de fomento federais, Capes e CNPq, que re-
ceberam o tratamento digno das coisas desimportan-
tes no exato momento em que eram essenciais.
Para nosso azar, o momento de maior popularidade da 
ciência junto ao brasileiro coincidiu com seu momento 
de maior desprestígio junto às esferas de poder, espe-
cialmente o Executivo federal.
A pesquisa científica deve ser entendida como uma 
indústria capaz de gerar empregos e renda. Sempre 
vista como um investimento que traz resultados no lon-
go prazo, já passou da hora de enxergar que o investi-
mento público nessa indústria gera empregos no curto 
e médio prazos, de forma direta e indireta.
Através de sua agência de fomento (Fapesp), somente 
o estado de São Paulo investe em média R$ 200 mi-
lhões por ano em bolsas de estudos (e tem margem 
para melhorar). O investimento em bolsas é também 
acreditar no primeiro emprego do jovem que está tran-
sitando entre a graduação e o mercado de trabalho —e, 
consequentemente, movimenta a atividade econômica.
Produtoras de insumos e serviços de suporte à pesqui-
sa se instalam em torno de “hubs” de produção cientí-
fica. Nessas áreas criam fábricas e trazem empregos, 
além de acelerar a pesquisa, num ciclo virtuoso. Curio-
samente, elas não se instalam no Brasil, pois não há 
demanda suficiente. Logo, importamos insumos, o que 
torna a pesquisa mais lenta e cara: um ciclo vicioso, 
ladeira abaixo.
Ainda assim o leitor pode questionar se não estou exa-
gerando quando falo em “indústria da pesquisa cientí-
fica”. Pois bem: não só o é, como também é a mãe de 
todas as outras. Não é em vão que os polos tecnoló-
gicos se instalam ao redor ou dentro de polos univer-
sitários, inclusive no Brasil. O exemplo mais icônico é 
o da região de Boston (EUA), que, devido às grandes 
universidades, se tornou o maior “hub” da indústria das 
“biotechs”, reunindo mais de 300. Este ecossistema é 
considerado o principal motivo da rápida recuperação 
da economia da região após a crise aguda da pandemia.
A famigerada recuperação em “V” não ocorre em vão. 
O desenvolvimento desses ecossistemas só pode ser 
viabilizado através do aporte de investimento público 
em ciência, o que no caso da área biomédica norte-
-americana é garantido majoritariamente pelo National 
Institutes of Health (NIH), uma agência pública de fo-
mento. Segundo argumentam os professores do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) Simon John-
son e Jonathan Graber no livro “Jump-Starting Ameri-
ca”, cada US$ 10 milhões investidos pelo NIH resulta 
em US$ 30 milhões de retorno na iniciativa privada.
Se insistirmos em não enxergar isso em tempo, conti-
nuaremos a sofrer “7 a 1” diários. Outras crises globais 
podem estar no horizonte, e espero que até lá tenha-
mos criado as condições reais de reagir em “V” e não 
em “U”. Meu medo é que na toada atual sejamos ape-
nas capazes de reagir em “L”.

*Luiz Osório Silveira Leiria é Professor doutor do 
Departamento de Farmacologia da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FMRP-USP)

As uvas verdes
A oposição política, pega no 

contrapé com o tamanho do abo-
no concedido aos profissionais da 
Educação, para não passar recibo, 
passou a defender teses ao arrepio 
da lei do Fundeb para justificar 
uma possível negação do alcance 
da medida do governo. E tome 
criatividade. Não podendo tirar 
proveito do abono, faz como a ra-
posa da fábula e alega que as uvas 
estão verdes. 

O mais justo?
Por exemplo, o deputado Ed-

valdo Magalhães, do PC do B ale-
gou que o certo, o correto seria 
dar o abono a todos. O senador 
Sérgio Petecão entrou na mesma 
onda. Poderia até ser o mais certo, 
mas não é o que diz a lei. Ela esta-
belece claramente quem pode ou 
não receber os 70% do Fundeb. 
Não há exceção e nem a possibili-
dade de uma “interpretação mais 
ampla”, quando a própria lei esta-
belece limites.  

Falso
O deputado Daniel Zen (PT) 

foi além e alegou possível alte-
ração da Lei do Fundeb, em rela-
ção à Lei de Diretrizes e Bases que 
simplesmente não existe. Ou seja, 
a alegação do deputado, que justi-
ficaria a extensão do abono é ca-
rente de veracidade. Pode parecer 
errado agora, mas foi assim que a 
lei foi apresentada, votada e apro-
vada, inclusiva com os decisivos 
votos dos partidos de esquerda. E 
a lei, dentro do possível, é boa. 

Sem manobras
Importante notar que o go-

verno e a secretaria de Educação 
não fizeram nenhum tipo de ma-
nobra extralegal para diminuir o 
valor do abono. Havia uma sobra 
de R$ 161 milhões e foi integral-
mente repassada aos que tinham 
direito, chegando aos expressivos 
R$ 16.609 mil.

Lá e cá
Para se medir o tamanho desse 

benefício, em Porto Velho, o prefei-
to Hildon Chaves anunciou ontem 
o valor do abono local: R$ 2.200,00. 
E a prefeitura da capital acreana, 
nem isso anunciou. O prefeito está 
sentado em cima da verba.

Procurador
O procurador geral do Estado, 

João Paulo Setti, se reuniu com 
representantes da casa Civil e pro-
fessores para explicar quem tem 
ou não direito ao abono. Sem pi-
rotecnia, sem invenções. Apenas 
a interpretação legal. Ainda sina-
lizou que pode haver pagamento 
para pessoal de apoio com cursos 
técnicos ou superiores, o que vai 
ser uma pauta do governo. Mais 
que isso é sonho.

Manifestação
A manifestação do pessoal de 

apoio era esperada e compreensí-
vel. Serve como pressão para que 

o governo estude alguma forma 
de compensação, que pode ser o 
abono de R$ 5 mil aventado. Já se-
ria uma conquista.

Origem
A origem do problema é a lei 

federal que impede reajuste de 
salário de servidores. O governo 
federal não valoriza o funcioná-
rio público, anunciou reajustes 
no próximo ano, para categorias 
específicas, de policiais e bombei-
ros. E só. O resto que se vire para 
aguentar o aumento da carne, da 
luz e do gás.

História
Para dar uma freada no ímpeto 

crítico da oposição, basta lembrar 
o comportamento dos governos 
do PT quanto ao pagamento do 
VDP, abono a que os trabalha-
dores em Educação têm direito. 
Jorge Viana e Binho Marques pa-
garam religiosamente. O segundo 
governo de Tião Viana atrasou 
e no final deixou de pagar dois 
anos, caindo a responsabilidade 
no atual governador, que pagou 
sua parcela e mais as atrasadas do 
governo anterior. 

Greve
Os médicos e trabalhadores 

em Saúde do Estado ameaçam 
parar hoje. Os do município man-
têm, a greve, dentro dos limites 
da decisão judicial. Mais uma vez, 
a causa é a limitação da lei federal. 

Planejamento
Como o setor empresarial do 

Acre está reagindo à perspectiva 
de mais de R$ 1,2 bilhão em circu-
lação só de salários e abono do go-
verno do estado neste fim de ano? 
Com o pagamento de novembro 
acontecendo em plena Black Fri-
day? Tem que haver um plane-
jamento para que esse dinheiro 
circule no estado e que não seja 
levado por compras online, que 
não vá para a China via Shopee e 
outros sites de compra. É hora da 
inteligência empresarial.

Armamento
Policiais que integram a Ope-

ração Vigia, na fronteira recebem 
veículos, armamento e equipa-
mento de ponta. Destaque para 
os mais modernos óculos de vi-
são noturna, coisa de filme de 
Hollywood. Mais kits médicos 
para primeiros socorros em ple-
na selva. Enfim, mais valorização 
para esses esforçados lutadores 
pelas fronteiras brasileiras, tão 
desguarnecidas.

Para o Acre
Para o Acre, serão São 14 via-

turas, 15 óculos de visão noturna, 
15 capacetes, 51 placas balísticas e 
127 kits de atendimento pré-hos-
pitalar tático. Ainda insuficiente, 
mas inegavelmente, um avanço.

Covid
A Organização Mundial da 

Saúde emitiu alerta de uma pos-

sível 4ª onda de Covid que já es-
taria acontecendo na Europa, 
especialmente entre os não 
vacinados. Uma seita e movi-
mento filosófico na Áustria e 
Alemanha se posiciona contra 
as vacinas, por acreditar que a 
doença é causada por “carma” 
da humanidade e influencia o 
negacionismo. E a pandemia 
segue matando.  

Escolas
Chega a notícia que, em Cru-

zeiro do Sul, duas escolas, não se 
sabe se estaduais ou municipais, 
suspenderam as aulas por conta 
do aparecimento de casos da Co-
vid. Preocupante.

Relações Públicas
A produção do show milio-

nário do cantor Gusttavo Lima 
faz uma boa ação de marketing 
ao anunciar o sorteio de entra-
das  para quem estiver vacinado. 
Como se isso compensasse a aglo-
meração de 15 mil pessoas. Mas 
não deixa de ser uma ação simpá-
tica e mobilizadora.

Alerta
E as autoridades sanitárias 

alertam para o perigo que podem 
representar o réveillon e, princi-
palmente, o Carnaval, para o res-
surgimento da doença. Está feito 
o alerta.

Conflito
E continua em alta voltagem 

o conflito entre o senador Mar-
cio Bittar e o ex-senador e can-
didato Jorge Viana. Agora, além 
da troca de farpas e acusações, o 
senador Bittar quer processar JV, 
exatamente o que o petista dese-
ja. Quanto mais bate-boca, mais 
ela aparece nas mídias, nas redes e 
nos meios políticos. 

Aviso
Alguém precisa avisar o sena-

dor Marcio Bittar que sua estraté-
gia de confronto, pondo sua cara 
e escondendo a de sua ex-esposa 
candidata, só dá mais holofotes 
para Jorge Viana, que mostra que 
sabe tudo e  ais um pouco de polí-
tica e surfa nessa onda.

Mal na fita
Nos meios políticos de Brasília, 

não pegou bem a confusão ar-
mada pela deputada Mara Rocha 
na votação do PSDB. O barraco é 
sempre um péssimo método de 
divulgação. Muita gente acredita 
que ela queimou o filme, espe-
cialmente porque não mostrou 
nenhuma prova da suposta ten-
tativa de compra de seu voto. 

Deracre
Enfrentando chuvas, atoleiros 

que começam a se formar, o Dera-
cre mantém e amplia o ritmo das 
obras em todo o Estado. A Estrada 
da Variante em Xapuri é um bom 
exemplo do trabalho diuturno e 
de qualidade que o Deracre super-
visiona nos munícipios.
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Seplag e Ifac discutem 
parceria para criar cursos 
para servidores públicos
Reuniram-se na terça-feira, 

23, com representantes do 
Instituto Federal do Acre 

(Ifac), o secretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag), Ricar-
do Brandão, o diretor de Gestão de 
Pessoas, Guilherme Duarte, e o chefe 
do Departamento de Capacitação, 
Glauber Abecassis, para discutir a 
formação de turmas de cursos técni-
cos nas áreas de gestão de patrimô-
nio, arquivologia e logística.

Na reunião estavam presen-
tes Ubiracy Dantas, pró-reitor de 
Planejamento e Desenvolvimen-
to Institucional do Ifac; Paola Al-
varez, diretora de Graduação, no 
exercício da Pró-Reitoria de Ensino 
e Jefferson Amim, assessor especial 
da Reitoria, que na oportunidade 
estava representando a reitora do 
Ifac, Rosana Cavalcante.

Partindo de uma demanda in-
terna que visa o fortalecimento da 
gestão de patrimônio, arquivos e 
logística, a Seplag em parceria com 
o Ifac pretende criar turmas de ní-
vel técnico para capacitar os servi-
dores que atuam na área, visando 

não somente ampliar o conheci-
mento desses profissionais, mas 
também fornecer a certificação 
para estes profissionais que já tra-
balham no meio há tanto tempo, 
dando mais respaldo a esses profis-
sionais perante o serviço público.

“Fortalecendo o servidor, nós 
fortalecemos a nossa administra-
ção”, afirma Glauber Abecassis, 

chefe do departamento de capa-
citação da Seplag. “Tivemos ago-
ra nossa primeira reunião com o 
secretário e os pró-reitores do Ifac 
e nas semanas seguintes vamos 
discutir os aspectos técnicos para a 
formação dessas turmas”, conclui.

Para mais informações, basta 
entrar em contato com Decap pelo 
e-mail: decap.servidor@ac.gov.br

Cursos técnicos na área de gestão serão disponibilizados

O Serviço Social do Comércio 
– Sesc no Acre realiza a Exposição 
Coletiva de Artes Por Giulia Anas-
tácio, Luís Eduardo e Nassara Pires. 
A abertura da exposição, que será 
virtual e presencial, tem início 
no dia 24 de novembro, às 17 ho-
ras, no canal do YouTube do Sesc 
e Sesc Centro, e ficará disponível 
para visitação do público até o 
próximo dia 22 de dezembro, das 8 
horas às 12 horas; e das 14 horas às 
18 horas no Sesc Centro.

O objetivo da exposição é apre-
sentar ao público ilustrações da 
diversidade humana, mostrando 
as diferentes culturas, raças e con-
dições físicas, com ilustrações que 
retratam emoções e sentimentos, e 
o equilíbrio da justiça com a arte.

Para o artista Luís Eduardo, 
projetos como estes do Sesc possi-
bilitam a integração entre artistas. 
“Estamos com essa exposição cole-
tiva, e estar ao lado de outras duas 
artistas, Giulia e a Nassara, é um 
prazer inenarrável, principalmen-
te por montar este projeto e execu-
tar a exposição”, afirma. Eduardo 
diz ainda que a expectativa é que 
haja um índice muito bom de vi-
sitação na galeria, atingindo uma 
grande massa de pessoas.

Sobre os artistas
Giulia Anastácio é licenciada em 

artes visuais- FAAO (2014). Foi aluna 
do NAAH/S (2009), onde estudou 
pintura, e também frequentou cur-
sos livres de Graffiti e Xilogravura. 
Sempre gostou de artes, e sua primei-
ra exposição coletiva foi através de 
suas aulas no NAAH/S em 2011. Sua 
primeira exposição individual foi 
no Sesc Centro em 2018.

Sesc apresenta a Exposição Coletiva
de Artes sobre diversidade humana

Luís Eduardo Ferreira é forma-
do em psicologia, sendo artista 
plástico autodidata. A pintura, que 
inicialmente era um hobby, trans-
formou-se na expressão da sua 
vida e de sua personalidade. Autor 
da primeira exposição com braile 
e obras texturizadas no Acre que 
garantem o acesso de deficientes 
visuais a uma exposição artística e 
atualmente articulador da Câmara 
temática de artes visuais do muni-
cípio de Rio Branco, Acre.

Nassara Pires é servidora pública 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre, artista plástica e poetisa. É 
apaixonada pelo universo das artes 
desde criança, mas resolveu se apre-
sentar apenas na fase adulta (2017). 
Acredita na arte como instrumen-
to de transformação social, como 
meio de educação e como forma de 
expressão de tudo aquilo que não 
se pode traduzir em palavras.

Sobre as obras
As obras abordam três assun-

tos diferentes, que são justiça, 
por Nassara Pires, igualdade, 
por Giulia Anastácio e amor em 
aquarela, por Luís Eduardo. As 
obras buscam mostrar para a so-
ciedade o despertar da cultura 
em diferentes linguagens.

SERVIÇOS:
 
Projeto: Calenarte
 Artistas: Giulia Anastácio, Luís 

Eduardo Ferreira e Nassara Pires
Abertura virtual e presencial: 

24 de novembro de 2021 às 17h – 
canal do YouTube do Sesc e Gale-
ria do Sesc Centro.

Período de exposição: 24 de no-
vembro a 22 de dezembro de 2021

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h 
(Sesc Centro)

Agendamentos: (68) 3302-1053               

Artista Luís Eduardo participa de exposição coletiva

O cantor acreano Gustavo Ma-
tias venceu uma batalha musical, 
nesta terça-feira (23),e avançou 
para mais uma fase do programa 
The Voice Brasil, exibido pela 
Rede Globo. O jovem é professor 
no Conservatório de Música do 
Juruá, que faz parte do projeto Mu-
sicalizando Pessoas com Amor e 
Carinho, do Ministério Público do 
Estado do Acre (MPAC), em parce-
ria com o Exército Brasileiro e o 
Poder Judiciário.

Gustavo interpretou a músi-
ca “The Prayer”, com a partici-
pante Maiara Bravo. A canção é 
originalmente gravada pela can-
tora canadense Celine Dion, em 
dueto com o tenor italiano An-
drea Bocelli, e escrita por David 
Foster, Carole Bayer Sager, Alber-
to Testa e Tony Renis.

A apresentação agradou aos ju-
rados e, antes da decisão de quem 
passaria para próxima fase do pro-
grama, o acreano recebeu elogios 
da cantora Iza. “Gustavo, você é 
tão especial e seu dom é tão incrí-
vel”, externou a jurada.

A decisão da batalha musical 
foi feita pelo jurado Carlinhos Bro-
wn, que, ao escolher Gustavo Ma-
tias, destacou que a emoção trans-
mitida durante a apresentação foi 
decisiva.  “Meu querer não é meu, 
e minha emoção pede Gustavo”, 
afirmou Carlinhos.

Gustavo agradeceu Maiara 
Bravo pelo trabalho que fizeram 
juntos, afirmando que seguiria re-
presentando a cantora, com quem 
batalhou, bem como todos os ou-
tros artistas do Time Brown. Sobre 
ter passado para a próxima fase, 
Gustavo destacou a forte emoção 
que sentiu e a gratidão por aqueles 
que o ajudaram em sua trajetória 
na música. 

“É um misto de alegria, adre-
nalina, orgulho e vontade de con-
tinuar lutando ainda mais pelo 
meu estado. Vontade de valorizar 
todo o mundo que acreditou e de-
positou fé em mim, ao Ministério 
Público do Acre, que, através da 
doutora Kátia e do doutor Iverson, 
mudou a minha vida de uma for-
ma inacreditável. O Conservató-
rio Musical do Vale do Juruá abriu 
as portas para mim e me ensinou 

muita coisa, principalmente a ser 
uma pessoa melhor e transforma-
dor de vidas.” afirmou o cantor.

Trajetória do artista
Gustavo Matias de Oliveira Pi-

nheiro da Silva já demonstrava ta-
lento para música desde os seis anos 
de idade e cantava na igreja que fre-
quentava, em Cruzeiro do Sul.

O jovem entrou para o Con-
servatório em 2016 como aluno 
de canto. Destacou-se e passou a 
dar aulas. Em 2019, um projeto 
do Conservatório foi aprovado 
por meio de um edital do projeto 
“Bem Maior”, do apresentador glo-
bal Luciano Huck. Mas, com a mãe 
desempregada, ele teve que deixar 
a música de lado e saiu do Conser-
vatório. Tempo depois, foi chama-
do de volta.

Este ano passou a receber 
uma bolsa por meio do MPAC, 
que mantém o Conservatório 
em parceria do governo do esta-
do e a Prefeitura de Cruzeiro do 
Sul. Atualmente, o jovem estu-
da física no Instituto Federal do 
Acre (Ifac) e é vocalista do grupo 
Garotos do Sótão, fruto do Con-
servatório, que faz apresenta-
ções na região do Juruá.

Na primeira apresentação 
para o The Voice Brasil, Gusta-
vo conquistou os jurados e foi 
apontado por Carlinhos Brown 
como a voz mais aguardada da 
temporada do reality.

O promotor de Justiça Iver-
son Bueno, idealizador do proje-
to “Musicalizando Pessoas com 
Amor e Carinho”, diz que os 
bons resultados do acreano no 
programa demonstram sua de-
dicação e a importância de pro-
jetos sociais voltados a mudar a 
realidade de um povo. 

“Matias só prova o quanto ele 
se dedicou em mostrar que existe 
cultura no meio da floresta, e con-
seguiu, junto com o Conservató-
rio, mudar uma realidade, não só 
de Cruzeiro do Sul, mas do estado 
do Acre, demonstrando que é pos-
sível, sim, fazer cultura. Basta mui-
ta força e dedicação, ele demons-
trou do que é capaz”, afirmou. 
(Agência de Notícias do MPAC)

Gustavo Matias avança 
em fase do The Voice

Governo divulga o mapa 
das emendas individuais 
da bancada federal

Por orientação do governador 
Gladson Cameli, mais uma vez a Re-
presentação do Acre em Brasília (Re-
pac), em um trabalho conjunto com 
a Secretaria de Planejamento Orça-
mento e Gestão (Seplag) e de acordo 
com as planilhas da Comissão Mista 
de Orçamento do Congresso Nacio-
nal e da coordenação da bancada 
federal do Acre, organizou o mapa 
de emendas ao Orçamento Geral da 
União para o exercício 2022.

As emendas individuais perfa-
zem o montante para o próximo 
orçamento de pouco mais de R$ 
194 milhões e, por lei, cada um dos 
onze integrantes da bancada ficou 
com R$ 17.639,365 para aplicar con-

forme os interesses das populações 
de suas bases eleitorais. Vale ressal-
tar que do montante desses R$ 17 
milhões, 50% tem que ser destina-
do, por lei, à saúde.

Aplicações
O mapeamento das emendas 

individuais mostra que, dos R$ 
194 milhões, foram destinados 
para execução pelo Estado R$ 
28.890.366,00 (14,89%); para os mu-
nicípios, R$ 63.677.143,00 (32,82%); 
para entidades sem fins lucrati-
vos R$ 4.824.000,00 (2,49%); para 
aplicação direta R$ 7.237.000,00 
(3,73%) e a definir aplicações res-
tam R$ 89.404.506,00 (46,08%).
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Os médicos que trabalham 
para o governo do estado 
realizam uma paralisação 

de 12 horas na quinta-feira (25). A 
informação foi confirmada pela 
assessoria do Sindicato dos Médicos 
do Acre (Sindmed-AC). A paralisa-
ção, de acordo com a instituição, 
pode se transformar em greve por 
tempo indeterminado caso não 
haja acordo com a Secretaria de Es-
tado de Saúde (Sesacre).

“A mobilização contará com a 
participação de outros oito sindi-
catos, entre o Sintesac, Spate, Sindi-
farma, Sindiconam, Sindicato dos 
Enfermeiros e Sinbiomed. O mo-
vimento será realizado depois que 
o governo descumpriu os acordos 
fechados em junho deste ano, quan-
do houve o compromisso endossado 
pelo governador de garantir os avan-
ços para os trabalhadores, que acaba-
ram não sendo atendidos, como a fal-
ta do anúncio de concurso público, 
o não pagamento de gratificações, a 
título de insalubridade, prometidas 
aos trabalhadores que atuam na li-
nha de frente contra o coronavírus e 
sujeitos a riscos biológicos”, diz mate-
rial enviado pela instituição.

O presidente do Sindmed-AC, 
Guilherme Pulici, afirma que ainda 
estão entre as demandas as reivin-
dicações de melhoria das condições 
de trabalho nos hospitais e Unida-
des de Pronto Atendimento (UPAs) 
e a reforma do Plano de Cargo, Car-
reira e Remuneração do estado.

Médicos que trabalham 
para o Estado param 
nesta quinta-feira

“A busca é por avanços nas 
negociações e até o momento 
aguardamos a efetivação dos 
acordos já firmados, inclusive da 
pauta relacionada ao PCCR, que 
já deveria ter sido finalizado”, ex-
plicou o sindicalista.

Os servidores da saúde realiza-
ram uma greve em junho depois 
de várias tentativas de negociação, 
chegando à formalização de um 
acordo, que incluía um cronogra-
ma de atendimento às pautas acor-
dadas, mas o governo não o vem 
cumprindo, ocasionando reclama-
ções de todas as categorias.

Paralisação
A paralisação será realizada a 

partir das 7h e poderá ser encerrada 
até às 19h; no entanto, caso não haja 
atendimento às reivindicações, as 
categorias poderão deflagrar greve 
por tempo indeterminado.

Atendimento preservado
Os médicos manterão os atendi-

mentos de urgência e emergência, 
além do atendimento aos pacien-
tes suspeitos ou confirmados para 
coronavírus (Covid-19), buscando 
garantir a preservação da vida e o 
cumprimento da legislação.

Presidente do Sindmed, Guilherme Pulici, confirma paralisação

Mais de um milhão de doses de 
vacinas contra o coronavírus já fo-
ram aplicadas em todo Acre. Este é 
o saldo positivo do incentivo feito 
pelo governo do Estado, desde ja-
neiro deste ano. Com leveza e com-
promisso, a ideia foi conquistando 
a população e ganhando adesões de 
importantes parcerias de segmen-
tos públicos e privados, até se che-
gar a esses números.

Mesmo com essa marca positi-
va, o governador Gladson Cameli 
enfatiza não ser hora de relaxar 
com os protocolos de seguran-
ça que impedem a propagação 
do vírus e, sobretudo, que a po-
pulação continue se vacinando, 

seguindo os esquemas de recebi-
mento das doses, para que o Acre 
saia vencedor contra esse inimi-
go comum, que ceifou a vida de 
quase 2 mil acreanos.

“As mais de um milhão de doses 
aplicadas nos enche de esperança de 
que estamos no caminho certo, mas, 
precisamos seguir firmes, num esfor-
ço conjunto que diz respeito princi-
palmente a conscientização de que 
a negação de um, pode causar a mor-
te do outro”, alertou Cameli.

Até agora, um total de 571.518 
pessoas no Acre foram vacinadas 
com a primeira dose, 420.107 com a 
segunda dose e 3.315 pessoas com a 
dose de reforço.

A secretária de Estado de Saúde, 
Paula Mariano, lembrou que logo no 
início, a campanha de vacinação con-
tra o coronavírus já recebeu impor-
tantes parcerias, como do Ministério 
Público do Acre, Superintendência do 
Ministério da Saúde, além das prefei-
turas, que foram importantes aliadas.

“Enquanto alguns países que-
riam ter pelo menos a primeira 
dose, nós já estamos aplicando a 
dose de reforço. Solicitamos que a 
população compareça aos postos, 
se proteja contra a doença, para que 
não tenhamos retrocesso nos esfor-
ços feitos até aqui e, ao contrário, 
avancemos cada vez mais”, pon-
tuou a secretária de Saúde.

Mais de um milhão de doses contra 
Covid-19 já foram aplicadas no Acre

Banco do Brasil agradece Gladson
Cameli por parceria institucional

O governador Gladson Cameli 
recebeu na tarde desta quarta-feira, 
24, no Palácio Rio Branco, a visita 
do superintendente Comercial de 
Setor Público do Banco do Brasil, 
Rui Barbosa Mesquita, acompanha-
do do gerente geral da Agência Se-
tor Público no Acre, Max Wendell, 
e do gerente de negócios no Acre, 
Jorcinei Pereira.

Em visita ao estado, Rui Mes-
quita aproveitou para agradecer a 

parceria do governo do Acre com 
o Banco do Brasil, lembrando da 
importância de ter o Estado como 
cliente e colocando a instituição 
bancária à inteira disposição do 
governador Gladson Cameli para a 
realização de novos projetos e for-
talecimento de todos os que estão 
em andamento. 

“Reforçamos nossa parceria pelo 
desenvolvimento do Estado e agra-
decemos a parceria, por ser nosso 

cliente tão importante. E essa é nossa 
missão, a de nos aproximarmos e atu-
armos juntos pelo desenvolvimento 
do Acre”, conta o superintendente.

Gladson Cameli agradeceu a 
visita, todo o trabalho realizado 
entre governo e o Banco do Brasil 
e aproveitou para fazer pedidos 
pela redução da burocracia em 
processos, além de externar preo-
cupação com o número de agên-
cias no interior do estado.

Após divulgação da redução 
de quase 30% dos casos de malária 
no Acre, os municípios de Mâncio 
Lima e Rodrigues Alves, no interior 
do Estado, tiveram suas ações de 
combate à doença aprovadas pelo 
Ministério da Saúde (MS). A avalia-
ção aconteceu nesta terça-feira, 24, 
durante visita técnica de membros 
do órgão federal e da Secretaria Es-
tadual de Saúde (Sesacre), realizada 
em unidades básicas de saúde dos 
municípios.

 “Estamos conhecendo de perto 
os serviços de combate à malária, 
que são ofertados pelas secretarias 
municipais dessas regiões, que já so-
freram bastante com surtos da do-
ença. Também averiguamos como 
vem sendo conduzido o planeja-
mento para intensificar o controle 
da enfermidade, além de constatar 
o papel fundamental do apoiador 
do MS na redução de infeções na 
regional. Os números apontam que 
o trabalho coeso entre os governos 
estadual, federal e municipal tem 
garantido avanços ao Acre”, pon-
tuou Catiana Rodrigues, coorde-
nadora da Sesacre na regional do 
Juruá, Tarauacá e Envira.

Apontada como uma das res-
ponsáveis pelo sucesso das equi-
pes, a Atenção Básica desenvolve 
um trabalho crucial, que usa como 
foco a prevenção. “A intenção é di-
minuir ao máximo o número de 
casos. É feito o diagnóstico preco-
ce, evitando agravos da doença e a 

hospitalização do paciente na rede 
estadual de saúde. É um trabalho 
preventivo que tem surtido efeitos 
significativos na região do Juruá, 
que acumula mais de 80% dos casos 
de todo estado”, ratificou Catiana 
Rodrigues.

Dorian Jinkns de Lima, que é téc-
nico do Programa Estadual de Con-
trole da Malária, reforça a impor-
tância das parcerias, que, neste caso, 
define estratégias que norteiam o 
trabalho intensivo das equipes mu-
nicipais. “A proposta dos governos 
é erradicar a malária até 2034. Até 
lá, vamos intensificar as ações e di-
minuir ainda mais os indicadores 
da doença”, informou.

Considerada destaque na avalia-
ção, a cidade mais ocidental do país 
sofreu anos com casos mais grave 
da doença, a Malária Falciparum. 
O gerente de Endemias, Francisco 
de Melo Santos, recebe com satisfa-
ção o resultado. Ele reforça o papel 
da população no combate à praga. 
“Os moradores ajudam quando se 
previnem, usando o cortinado e 
aceitando as nossas orientações”, 
lembrou.

Álbum seriado da malária
Os técnicos do MS aproveitaram 

a ocasião e lançaram cartilha com o 
nome “Álbum seriado da malária”. 
O material educativo visa facilitar o 
acesso às informações da doença. O 
governo pretende enviar, em breve, 
a ferramenta às regiões endêmicas.

Ações de combate à
malária são aprovadas

Cezar Negreiros

As 141.950 famílias acreanas que 
estão inscritas no Cadastro Único 
(Cadúnico) que vivem em situação 
de vulnerabilidade social, aguar-
dam com a apreensão as orienta-
ções do Ministério da Cidadania 
para que possam ser contempladas 
com o vale-gás.  O auxílio deve ser 
pago as mulheres chefe de arrimo, 
pois o Projeto de Lei n° 1.374/2021, 
foi sancionado pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 

“Por enquanto, não sabemos 
quem vai gerir o programa do vale 
gás no Estado”, observou a coorde-
nadora estadual do Programa Bolsa 
Família, Lidiane Moreno.  

O vale Gás dos Brasileiros con-
templará às famílias inscritas no 
CadÚnico, com renda familiar 
mensal per capita menor ou igual 
a meio salário mínimo, inclusive 
quem  tenha parentes contempla-

dos no Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC).  Cada família incluí-
da no programa vai receber, a cada 
bimestre, um valor monetário cor-
respondente a uma parcela de 50% 
da média do preço nacional de re-
ferência do botijão de 13 kg de GLP, 
com base no Sistema de Levanta-
mento de Preços (SLP) da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), confor-
me regras que devem ser definidas 
por Decreto.

Para ter acesso ao benefício, as 
famílias em situação de vulnerabi-
lidade social deve estar inscrita no 
CadÚnico, inclusive no Número 
de Identificação Social (NIS) e ter 
renda mínima de R$550,00.  Quem 
estiver interessado deve procurar o 
Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) da sua comunidade, 
mas não pode esquecer de levar o 
CPF ou carteira de identidade e en-
dereço residencial.

Quase 142 mil famílias 
podem receber vale-gás

Inscritos no CadÚnico devem ser beneficiados com vale-gás
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ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE TARAUACÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

PARA A IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) NÚCLEO DE FUTE-
BOL DE BASE PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRO-
GRAMA SELEÇÃO DO FUTURO PARA ATENDIMENTO 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS 
NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ/AC – EM ATENDIMEN-
TO AO CONVÊNIO 897505/2020 – SICONV, CELEBRA-
DO ENTRE O MUNICÍPIO DE TARAUACÁ E O MINIS-
TERIO DA CIDADANIA, DO TIPO AQUISIÇÃO SOB 
DEMANDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS. RETIRADA: 
O edital poderá ser obtido através do e-mail: setordelicita-
coestk@gmail.com, ou no Endereço Eletrônico: http://app.
tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/ (site do Tribunal de Con-
tas do Estado – TCE/AC - LICON) ou no site da Prefeitura 
Municipal de Tarauacá/Ac  - https://www.tarauaca.ac.gov.
br/licitacoes e ainda estará disponível no portal www.bb-
mnetlicitacoes.com.br. DATA DA ABERTURA: Dia 14 de 
dezembro de 2021 às 15h00min (horário de Brasília). 

                                           Tarauacá, 23/11/2021. 

Assina: JANAINA SANTOS DA SILVA
Pregoeira da CPL/PMTTK.

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE TARAUACÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / CPL

AVISO DE LICITAÇÃO / 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER-
MANENTE PARA REDE DE FRIOS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE TARAUACÁ – AC – EM ATENDIMENTO A 
PROPOSTA N° 11507.430000/1190-04, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE TARAUACÁ E O MINISTE-
RIO DA SAUDE. RETIRADA: O edital poderá ser obtido 
através do e-mail: setordelicitacoestk@gmail.com, ou no 
Endereço Eletrônico: http://app.tce.ac.gov.br/portaldasli-
citacoes/ (site do Tribunal de Contas do Estado – TCE/
AC - LICON) ou no site da Prefeitura Municipal de Taraua-
cá/Ac  - https://www.tarauaca.ac.gov.br/licitacoes e ainda 
estará disponível no portal www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/12/2021 às 
15h00min (horário de Brasília) - A sessão ocorrerá online 
no portal www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

                                            Tarauacá, 23/11/2021. 

Assina: Janaína Santos da Silva
Pregoeira.

CARIJÓ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Torna público que requereu do Instituto de Meio Am-
biente do Acre – IMAC, a Licença de Operação - LO, para 
as atividades de Fabricação de ração e Armazenamento 
de grãos, localizada na BR 317 KM 52 (sentindo Boca do 
Acre), Zona Rural – CEP 69.925-000 no município de Se-
nador Guiomard – Acre.

 

 Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo SEI n.º 0005618-87.2021.8.01.0000. Pregão Eletrônico nº 70/2021. Tipo: 
Menor Preço por Grupo. Objeto:  Formação de registro de preços para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e 
outros, com fornecimento de material, e trocas de óleos e filtros, nos veículos pertencentes 
à frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data da realização do certame: 
A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 10 
de dezembro de 2021, às 10h (horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida 
poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: 
cpl@tjac.jus.br.  

Rio Branco–AC, 24 de novembro de 2021. 

 
Gilcineide Ribeiro Batista 

Pregoeira do TJAC 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0005618-87.2021.8.01.0000. Pregão 
Eletrônico no 70/2021. Tipo: Menor Preço por Grupo. 
Objeto: Formação de registro de preços para contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de 
alinhamento, balanceamento e outros, com fornecimen-
to de material, e trocas de óleos e filtros, nos veículos 
pertencentes à frota do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre, conforme as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data 
da realização do certame: A licitação será realizada em 
ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 
10 de dezembro de 2021, às 10h (horário de Brasília). 
UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida 
por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: 
cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 24 de novembro de 2021.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira do TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0006244-09.2021.8.01.0000. Pre-
gão Eletrônico no 68/2021. Tipo: Menor Preço por 
Grupo. Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços continuados de jardinagem, 
com fornecimento dos materiais necessários para sua 
execução, nas unidades do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Acre na Capital e na Comarca de Acrelândia, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme as condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. Local e data da realização do certame: A lici-
tação será realizada em ambiente virtual do site www.
comprasnet.gov.br, no dia 10 de dezembro de 2021, às 
10h00min (horário de Brasília). UASG: 925509. Qual-
quer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefo-
nes (68) 3302-0345 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco – AC, 24 de novembro de 2021

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro do TJAC
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Comissão Permanente de Licitação 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Processo SEI n.º 0006244-09.2021.8.01.0000. Pregão Eletrônico nº 68/2021. Tipo: Menor 
Preço por Grupo. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua 
execução, nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e na Comarca 
de Acrelândia, por um período de 12 (doze) meses, conforme as condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data da realização do certame: 
A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 10 de 
dezembro de 2021, às 10h00min (horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá 
ser esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-0345 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br. 

 
Rio Branco – AC, 24 de novembro de 2021  

 
 

Raimundo Nonato Menezes de Abreu 
Pregoeiro do TJAC 

 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.o 0006387-95.2021.8.01.0000. Pre-
gão Eletrônico no 69/2021. Tipo: Menor Preço por Gru-
po Objeto: Formação de registro de preços para even-
tual aquisição de água mineral sem gás, envasada em 
garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame, para as 
Comarcas não instaladas de Porto Walter e Marechal 
Thaumaturgo, visando atender às necessidades deste 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital 
e seus anexos. Local e data da realização do certame: A 
licitação será realizada em ambiente virtual do site www.
comprasnet.gov.br, no dia 09 de dezembro de 2021, às 
10h (horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dú-
vida poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 
3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 24 de novembro de 2021.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira do TJAC
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo SEI n.º 0005618-87.2021.8.01.0000. Pregão Eletrônico nº 70/2021. Tipo: 
Menor Preço por Grupo. Objeto:  Formação de registro de preços para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e 
outros, com fornecimento de material, e trocas de óleos e filtros, nos veículos pertencentes 
à frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data da realização do certame: 
A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 10 
de dezembro de 2021, às 10h (horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida 
poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: 
cpl@tjac.jus.br.  

Rio Branco–AC, 24 de novembro de 2021. 

 
Gilcineide Ribeiro Batista 

Pregoeira do TJAC 
 

Voos de mãe de Ciro Nogueira 
viram alvo de procurador no TCU
O subprocurador-ge-

ral junto ao TCU 
(Tribunal de Con-

tas da União), Lucas Rocha 
Furtado, acionou o tribu-
nal nesta quarta-feira (24) 
para que averigue eventu-
ais irregularidades nos epi-
sódios em que a senadora 
Eliane Nogueira (PP-PI) rea-
liza gastos de sua cota par-
lamentar com combustível 
de avião em locais de agen-
da de seu filho, o ministro 
Ciro Nogueira (Casa Civil).

O Ministério Público 
junto ao TCU pediu que o 
órgão adote as medidas ne-
cessárias para investigar se 
houve irregularidade. Não 
há prazo, porém, para que 
o tribunal decida sobre o 
pedido de apuração.

Na representação en-
caminhada ao tribunal, 
Lucas Rocha Furtado cita 
reportagem da Folha, pu-
blicada nesta terça-feira 
(23). O subprocurador-ge-
ral argumenta que a repor-

tagem apresenta “fortes 
indícios de que o combus-
tível pago pela verba de 
gabinete tenha sido, na 
verdade, utilizada pelo fi-
lho da senadora”.

O subprocurador-geral 
acrescenta que a senadora 
pode estar incorrendo em 
“flagrante desvio de fina-
lidade pública” ao utilizar 
indevidamente de recur-
sos e ferramentas de traba-
lho e produção. Completa 
que, caso comprovada a 
atuação irregular, ela se dá 
com “evidentes expressi-
vos dispêndios de recursos 
públicos indevidos e in-
justificados”.

Por isso, essa situação 
demanda a atuação do 
órgão de controle exter-
no, no caso o TCU, no in-

tuito de “apurar eventual 
prejuízo ao erário”.

“Ressalte-se que a não 
há ilegalidade na senado-
ra abastecer a aeronave 
do filho, porém, tal gasto 
deveria ser realizado com 
seu salário, sujeito ao teto 
salarial constitucional, 
não com verba destinada 
ao deslocamento da par-
lamentar ou de funcioná-
rios de seu gabinete”, afir-
ma o texto encaminhado 
ao tribunal.

Reportagem da Folha 
mostrou que a senadora 
Eliane Nogueira destinou 
R$ 46,9 mil de sua cota par-
lamentar para gastos com 
combustível de avião, 
apesar de não possuir ne-
nhuma aeronave, segun-
do informou ao Tribunal 

Superior Eleitoral durante 
as eleições de 2018.

Eliane Nogueira é su-
plente de seu filho, o 
ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, que, por 
sua vez, declarou ser de-
tentor de 95% de uma 
aer onave Beech Aircraft 
B200, avaliada em R$ 2,8 
milhões. Ele está licen-
ciado do Senado há cerca 
de quatro meses.

Os gastos com combus-
tível da senadora seguem 
praticamente o mesmo 
padrão da cota parla-
mentar de seu filho, no 
período em que ocupou 
o ministério. Muitos dos 
abastecimentos foram fei-
tos nas mesmas cidades, 
como Sorocaba (SP), São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Entre janeiro e julho 
deste ano, mês em que 
se licenciou e assumiu o 
cargo no governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro, o 
atual chefe da Casa Civil 
gastou R$ 262,1 mil de sua 
cota parlamentar com 
combustível para avião.

Além da similaridade 
no padrão desses gastos, as 
notas fiscais apresentadas 
pelo gabinete da senadora 
Eliane Nogueira, para ob-
ter o ressarcimento pelos 
gastos, se referem a locais 
e datas em que o minis-
tro Ciro Nogueira esteve, 
segundo a sua agenda pú-
blica ou postagem em re-
des sociais.

Por outro lado, a sena-
dora indica não ser usu-
ária dos voos realizados 
com recursos de sua cota 
parlamentar, uma vez 
que nesses mesmos dias 
estava em outras localida-
des ou mesmo apresentou 

bilhetes de embarque ao 
Senado —o que evidencia 
que ela viajou em voos 
comerciais.

No dia 27 de agos-
to, uma sexta-feira, por 
exemplo, o ministro da 
Casa Civil viajou para o 
Rio de Janeiro, onde teve 
uma reunião com o go-
vernador Cláudio Castro 
(PL) e no dia seguinte al-
moçou com o prefeito 
Eduardo Paes (PSD).

Ciro Nogueira viajou 
para a capital fluminense 
em um voo da FAB (Força 
Aérea Brasileira), mas os 
registros dos voos das ae-
ronaves da Aeronáutica 
não indicam que ele te-
nha viajado de volta para 
Brasília ou para qualquer 
outra localidade a partir 
do Rio de Janeiro.

O Portal da Transparên-
cia do governo também 
mostra que ele abriu mão 
de passagens aéreas para 
voltar do Rio de Janeiro.

Já a senadora Eliane 
Nogueira apresentou uma 
nota fiscal de gastos com 
combustível de avião no 
dia 30 de agosto, apesar 
de que ela própria indica 
ter passado esse fim de se-
mana em Teresina —como 
mostram os bilhetes de 
embarque enviados ao Se-
nado e postagens suas em 
redes sociais.

A senadora Eliane No-
gueira e o ministro Ciro 
Nogueira foram procu-
rados novamente nesta 
quarta-feira (24), mas não 
se pronunciaram sobre a 
ação do subprocurador-
-geral. Ambos já haviam 
sido procurados por cerca 
de duas semanas antes da 
reportagem.
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As mudanças no Auxílio 
Brasil em discussão pelo 
Congresso devem pressio-

nar a verba para o programa social 
mesmo se o governo conseguir ga-
rantir um orçamento de quase R$ 
86 bilhões para o próximo ano.

O Auxílio Brasil, que substitui 
o Bolsa Família, foi criado por MP 
(medida provisória) editada em 
agosto e precisa ser aprovado pelo 
Congresso até 7 de dezembro. A 
Câmara adiou novamente a vota-
ção do texto nesta quarta-feira (24) 
após uma disputa entre o governo 
e o relator da proposta, deputado 
Marcelo Aro (PP-MG).

Aro apresentou a líderes da Câ-
mara uma versão que alteraria pon-
tos do programa social com a mar-
ca do presidente Jair Bolsonaro.

Como mostrou a Folha em se-
tembro, uma das propostas é prever 
uma correção automática do valor 
da renda transferida mensalmente 
à população mais pobre do país. O 
reajuste seria pelo INPC (índice de 
inflação com foco nas classes mais 
baixas).

A Câmara dos Deputados, em 
Brasília - Cleia Viana - 9.set.2021/Câ-
mara dos Deputados

Por pressão da equipe econômi-
ca, a maioria da Câmara não apoiou 
esse item. O time do ministro Paulo 
Guedes (Economia) é contra medi-
das que impõem aumento automá-
tico de despesas.

Líderes de partidos aliados ao 
Palácio do Planalto atenderam ao 
pedido do governo e sinalizaram a 
Aro que o reajuste automático do 
benefício pago pelo Auxílio Brasil 
encontra forte resistência na Câma-
ra. Diante desse cenário, o relator 
informou que irá recuar.

No entanto, a base aliada do 
governo quer aprovar outras 
mudanças no Auxílio Brasil su-
geridas por Aro.

Uma delas é impedir que haja 
fila de espera para ingressar no pro-
grama de transferência de renda.

Hoje, por lei, o governo não é 
obrigado a atender todas as famílias 

que estão dentro da faixa de pobre-
za e extrema pobreza.

A fila, que atualmente está em 
torno de 1,2 milhão de cadastros, 
se forma porque a verba do Bolsa 
Família tem ficado menor que o 
necessário para atender a todos que 
tiveram o cadastro analisado pelo 
governo.

A verba do Auxílio Brasil para 
2022 considera que 17 milhões de 
famílias serão atendidas —a cober-
tura hoje é de 14,7 milhões.

No entanto, além da fila que já 
se formou, houve um aumento no 
número de famílias que se inscreve-
ram na faixa de pobreza e extrema 
pobreza pelo Cadastro Único (siste-
ma para programas sociais), como 
relataram técnicos do governo à 
Folha em outubro diante do fim do 
auxílio emergencial.

Outra mudança no programa 
social que está em debate na Câma-
ra eleva as faixas de pobreza e extre-
ma pobreza (critérios de entrada de 
uma família no programa social). 
Isso também abre margem para 
que mais pessoas se enquadrem na 
transferência de renda.

No início de novembro, o go-
verno atualizou esses critérios. 
Hoje, para entrar no Bolsa Família, 
o Cadastro Único considera em ex-
trema pobreza pessoas com renda 
mensal de R$ 100 por membro da 
família.

Rendimentos entre R$ 100,01 e 
R$ 200 são classificados como situ-
ação de pobreza.

O relator quer elevar essas faixas 
para R$ 105 por membro da família 
(extrema pobreza) e R$ 210 (pobre-
za).

Segundo técnicos do Congresso, 
a elevação das faixas como critério 
de acesso ao programa e a determi-
nação de que não pode haver fila de 
espera irão ampliar o Auxílio Brasil, 
pressionando a verba que será reser-
vada para as transferências de ren-
da já em 2022.

Até a publicação desta reporta-
gem, Aro ainda não havia apresen-
tado formalmente o relatório. O go-

verno tenta concluir a votação da 
MP na Câmara ainda nesta semana.

A proposta precisa do aval das 
duas Casas do Congresso até 7 de 
dezembro. Caso contrário, a cria-
ção do Auxílio Brasil perderá a va-
lidade.

O relator tentou durante esta 
quarta-feira (24) conseguir apoio 
para o dispositivo que daria reajus-
te automático ao benefício do pro-
grama social. Mas o governo traba-
lhou contra a ideia.

“No texto ideal, eu gostaria que 
houvesse essa indexação [reajuste 
automático], porque a inflação é 
mais sentida pelas camadas mais 
vulneráveis. Mas, para isso, preciso 
ter maioria dos votos”, disse Aro.

O deputado também propôs 
que mais beneficiários do progra-
ma tenham direito a um bônus em 
caso de ampliarem a renda fami-
liar. O Ministério da Cidadania 
quer pagar, por até dois anos, 
esse valor extra para beneficiá-
rios que conseguirem emprego 
formal (com carteira assina-
da). Segundo o governo, é uma 
forma de incentivar que as fa-

mílias não dependam mais da 
renda do programa social.

Pela versão de Aro, o bônus deve 
ser pago mesmo a beneficiários que 
atuarem como microempreende-
dor individual (MEI) e trabalhador 
autônomo.

No entanto, a ideia do relator é 
que esse valor extra seja pago em tí-
tulos do Tesouro Nacional. O valor 
acumulado poderia ser resgatado 
após sair do programa social, perda 
de emprego ou fechamento da mi-
croempresa.

Além de aprovar a MP que cria 
o Auxílio Brasil, o governo precisa 
do aval do Congresso para ampliar 
a margem de gastos no Orçamento 
e, com isso, cumprir a promessa de 
Bolsonaro para elevar o benefício 
médio do programa do patamar 
atual de R$ 220 por mês para, no 
mínimo, R$ 400.

A ampliação da margem de gas-
tos se dará pela PEC (proposta de 
emenda à Constituição) dos Preca-
tórios, que está em análise no Se-
nado. Com essa PEC, será possível 
expandir o orçamento do progra-
ma para cerca de R$ 86 bilhões no 

próximo ano, quando Bolsonaro 
pretende concorrer à reeleição.

As bases do Auxílio Brasil se-
guem o formato do Bolsa Família. 
Quem já está no programa criado 
na gestão do PT será automatica-
mente transferido para a versão de 
Bolsonaro.

O programa de Bolsonaro altera 
a forma de calcular o benefício de 
cada família. Ao todo, serão nove 
tipos de benefícios que, ao final da 
conta, serão reunidos no valor a ser 
recebido.

No entanto, a principal diferen-
ça entre o Auxílio Brasil e o Bolsa 
Família é a intenção do governo de 
ampliar a verba para o programa.

De olho nas eleições de 2022, 
Bolsonaro foi aconselhado por alia-
dos a destinar mais recursos para 
essa área.

A popularidade dele subiu no 
auge do auxílio emergencial, mas 
agora segue em queda —mesmo 
com o aumento do orçamento do 
Auxílio Brasil, o novo programa 
ainda estará longe de alcançar a co-
bertura de famílias carentes que o 
auxílio emergencial teve.

Planalto tenta aprovar nesta quinta MP que cria o programa social; relator propõe mudanças

Deputados pressionam por Auxílio Brasil maior do que 
o previsto pelo governo, e votação é adiada de novo

Centenas de balsas de garimpo avançam no rio Madeira, na Amazônia
Centenas de balsas de dra-

gagem operadas por garim-
peiros empreendem uma cor-
rida por ouro no rio Madeira, 
importante afluente do rio 
Amazonas, navegando por 
vários quilômetros enquan-
to as autoridades estaduais e 
federais discutem quem é res-
ponsável por impedir a ação 
ilegal.

As balsas equipadas com 
bombas de água estão amar-
radas juntas em filas que qua-
se atravessam todo o largo rio 
Madeira. Uma testemunha 
da Reuters avistou fumaça de 
escapamento indicando que 
estão aspirando ouro no leito 
do rio.

“Contamos nada menos 
que 300 balsas. Eles estão lá 
há pelo menos duas semanas 
e o governo não fez nada”, 
disse o ativista do Greenpeace 
Brasil Danicley Aguiar.

A corrida pelo ouro co-
meçou no mesmo momento 
em que líderes mundiais se 
reuniam para a COP26, Con-
ferência das Nações Unidas 
para Mudanças Climáticas, 
em Glasgow, no Reino Unido.

Durante o evento e nos 
últimos anos, o governo têm 
reclamado que a visão inter-
nacional crítica às políticas 
ambientais sob Jair Bolsonaro 
(sem partido) não são justas.

No governo Bolsonaro, 
porém, os níveis de desmata-
mento explodiram e não pa-
ram de crescer na Amazônia. 
Os dados mais recentes do 
Prodes, sistema do Inpe (Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais) que mede, anual-
mente, o desmate, a destrui-
ção cresceu 22% de 2020 para 
2021, chegando a 13.235 km2, 
maior valor desde 2006.

O próprio Bolsonaro já 

chegou a desautorizar ações 
de fiscalização que estavam 
em andamento.

O rio Madeira percorre cer-
ca de 3.300 km desde sua nas-
cente na Bolívia através da 
floresta no Brasil até desaguar 
no rio Amazonas.

As balsas de dragagem nave-
garam rio abaixo da área de Hu-
maitá, onde houve um aumen-
to na extração ilegal de ouro, 
e foram vistas pela última vez 
a cerca de 650 quilômetros de 
distância em Autazes, um mu-
nicípio a sudeste de Manaus.

Uma porta-voz do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) disse 
que a dragagem ilegal no rio 
Madeira não é responsabilida-
de do governo federal, mas do 
Estado do Amazonas e do Ins-
tituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas (Ipaam).

O chefe do Ipaam, Juliano 
Valente, disse que seu órgão 
instruiu as forças de seguran-
ça estaduais a agirem, mas 
insistiu que o rio é de jurisdi-
ção federal e que a fiscaliza-
ção cabe à Polícia Federal e à 
Agência Nacional de Minera-
ção (ANM).

“É um vale-tudo. Nenhu-
ma autoridade está fazendo 
nada para impedir o garim-
po ilegal, que se tornou uma 
epidemia na Amazônia”, disse 
Aguiar.

Procurado pela Folha,  o 
Ministério da Justiça e  Se-
gurança Pública,  afirmou 
que a Polícia Federal  está 
acompanhando o “caso 
para adoção das medidas 
cabíveis  com a maior bre-
vidade possível” .

Já a Polícia Federal, em 
nota, disse que “juntamente 
com outras instituições, esta-

belecerá as melhores estraté-
gias para o enfrentamento do 
problema e interrupção dos 
danos ambientais”.

Também questionada pela 
Folha, a ANM (Agência Na-
cional de Mineração) afirmou 
que não faz fiscalização de lo-
calidades com atividades ile-
gais de mineração.

“As nossas atividades são 
voltadas para o acompanha-
mento e fiscalização de ativi-
dades reconhecidas de acordo 
com a competência legal e 
institucional dessa Agência”, 
disse, em nota, a ANM. “Prá-
ticas criminosas são questões 
de ordem policial/judiciária, 
previstas na legislação de cri-
me ambiental e usurpação de 
bens públicos.”

A Folha também procurou 
o Ministério do Meio Am-
biente e o Ibama, mas não 
teve resposta até o momento.
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Em reunião procurador geral João Paulo Setti
esclarece as categorias que terão direito ao abono
Da Redação

Professor Edileudo Rocha 
representou a categoria 
em reunião ontem à tar-

de com o procurador Geral do 
estado, João Paulo Setti e repre-
sentantes da Casa Civil em que 
foi esclarecido o alcance do 
abono dado ontem aos profis-
sionais da Educação, seguindo 
as diretrizes da lei que instituiu 
o Fundeb Permanente.   

O procurador geral garantiu – 
e o professor repassou em vídeo 
em suas redes recado para os de-
mais colegas – que  o abono é in-
tegralmente legal e cai beneficiar 
as categorias realmente ligadas ao 
ensino, inclusive pessoal com for-
mação técnica que atua em outras 
áreas, como TI, merenda escolar, 
desde que i profissional tenha cur-
so técnico de formação específica.

Segundo ele, ficou acordado 
que o abono será para os profes-
sores que estão em sala de aula, 
diretor, coordenador pedagógico, 
coordenador de ensino.

Também recebem os profes-
sores que estiverem lotados em 
sala de aula e que estiverem de 
licença maternidade, licença 
prêmio, de laudo médico ou dis-
função embasada na Lei Naluh 
também terão direito ao abono 
integral de R$ 16.609,00.

O procurador Setti garantiu ao 
professor que o pessoal que está 
lotado na secretaria, ligado ao en-
sino, o pessoal dos núcleos, tam-
bém ligado ao ensino também 
terão direito. Como exemplo, 
o procurador geral citou, como 
exemplo, pessoas que não terão 
direito ao abono, como pessoas 
que lidam com merenda escolar, 
manutenção, folha de pagamen-
to. Esses não terão o abono.

Edileudo Rocha ressaltou que 
essas atividades não caracterizam 
ensino e por isso não podem ser 
contempladas. 

Mas mostrou que o pessoal de 
apoio que possuir curso técnico 
nas áreas profissionais, de meren-
da. É necessário um curso técnico 
ou superior na área de pedagogia, 
mestrado ou doutorado, em área 
específica da Educação.

Assim, ela afirma que a reunião 
foi muito esclarecedora e que to-
dos os professores que estiverem 
na escola ou afastados legalmente, 
terão direito ao abono. Também 
os professores que estejam á dis-
posição de outras secretarias, quer 
municipais, quer estaduais, desde 
que estejam na gestão ou em sala 
de aula também fazem jus ao be-
nefício. Edileudo Rocha acredita 
que houve um avanço, mais escla-
recedor para a categoria, acabando 
com algumas dúvidas existentes. Da Redação

O deputado Daniel Zen di-
vulgou áudio no qual estimu-
la os protestos do pessoal de 
apoio da Secretaria de Educa-
ção que reivindica o direito ao 
abono de R$ 16.609 reais dado 
aos profissionais da área. Em 
suma, o deputado alega que a 
lei do novo Fundeb recepcio-
na todos os trabalhadores de 
apoio e não só os ligados ao 
magistério e atividades afins.

Diz que deve ser dada inter-
pretação “ampla” ao que diz a lei.

Da mesma forma, o deputa-
do Edvaldo Magalhães diz que o 
Fundeb deve ser de todos os liga-
dos à Educação, sem discrimina-
ção. Diz que “o olhar precisa ser 
amplo e justo, com todos aqueles 
que constroem no cotidiano a 
Educação. Precisamos estender 
a mão para não deixarmos nin-
guém de fora. O novo Fundeb é 
uma conquista de todos os traba-
lhadores em Educação de todo o 
País. Estaremos atentos para fazer 
cumprir o texto da nova lei”.

Assim, sindicalistas e parti-
dos políticos incentivaram pro-

testos em frente à Casa Civil do 
governo, bem como uma barra-
gem de críticas, impropérios e 
ataques nas redes sociais. Todo 
o pessoal de apoio quer ter re-
conhecido seu direito ao abono. 
Pode ser um desejo justo, no que 
todos concordam. Mas será le-
gal? Está de acordo com a lei.

O governo e a Secretaria de 
Educação dizem que seguiram 
estritamente o texto legal ao li-
mitar o abono aos profissionais 
pedagógicos e afins.

Para tomar partido, é preciso co-
nhecer a lei, ver o que está escrito.

Abono do Fundeb cria celeuma: 
quem tem direito à remuneração?

Texto da lei do Fundeb dá 
razão às posições do governo

O Fundeb, em sua versão atual 
foi uma conquista de amplo enten-
dimento parlamentar, da Educação 
e dos movimentos populares de va-
lorização do ensino, dos trabalha-
dores na área e de todo o país. Entre 
suas conquistas, a perenidade do 
fundo, que passa a ser permanente,  
o aumento dos recursos e dos crité-
rios de transferência, com base no 
número de alunos matriculados na 
Educação básica de estados e muni-
cípios e o reajuste de 60% para 70% 
do montante dos recursos a serem 
usados exclusivamente para o paga-
mento dos profissionais da Educa-
ção.

O ponto principal de toda a dis-
cussão é o conceito de profissional 
da Educação. A lei recepciona  a 
interpretação de que o pessoal de 
apoio administrativo e de serviços 
estaria  incluído entre os que são 
qualificados como profissionais da 
Educação?

A lei nº 14.113, de 25 de dezem-
bro de 2020, é que “regulamenta 
o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), de que trata o 
art. 212-A da Constituição Federal; 
revoga dispositivos da Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007; e dá outras 
providências”.

Nesta lei, a questão em discussão 
está regulamentada no artigo 26, ca-
put, parágrafo único e incisos de I a 
III. É esse o texto exato da lei:

“Art. 26.  Excluídos os recursos de 
que trata o inciso III do caput do art. 
5º desta Lei, proporção não inferior a 
70% (setenta por cento) dos recursos 
anuais totais dos Fundos referidos 
no art. 1º desta Lei será destinada ao 
pagamento, em cada rede de ensino, 
da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício.

Parágrafo único. Para os fins do 
disposto no caput deste artigo, con-
sidera-se:

I - remuneração: o total de paga-

mentos devidos aos profissionais da 
educação básica em decorrência do 
efetivo exercício em cargo, emprego 
ou função, integrantes da estrutura, 
quadro ou tabela de servidores do 
Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, conforme o caso, inclu-
sive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais da educação bá-
sica: aqueles definidos nos termos 
do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 , bem como aqueles 
profissionais referidos no art. 1º da 
Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 
2019, em efetivo exercício nas redes 
escolares de educação básica;

III - efetivo exercício: a atuação 
efetiva no desempenho das ativi-
dades dos profissionais referidos no 
inciso II deste parágrafo associada à 
regular vinculação contratual, tem-
porária ou estatutária com o ente 
governamental que o remunera, 
não descaracterizada por eventuais 
afastamentos temporários previstos 
em lei com ônus para o empregador 
que não impliquem rompimento da 
relação jurídica existente.

Neste ponto a lei do Fundeb, pri-
meiro, limita quem são os profissio-
nais da Educação, com base em duas 
outras leis, que cita explicitamente: 
aqueles definidos nos termos do art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, 
com o acréscimo único dos listados 
no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de de-
zembro de 2019. E exige também o 
efetivo exercício da atividade.

Ao contrário do que dizem os de-
putados de oposição, não há outros 
acréscimos, o que joga a discussão 
para a lei de 1996, a lei de diretrizes e 
bases da educação nacional.

Eis o texto da lei, em seu artigo 
61, que detalha quais são os profis-
sionais da Educação. Para maior 
entendimento, é feita a reprodução 
exata do artigo, com as propostas 
aprovadas e as vetadas, conforme 
publicação da Presidência da Repú-
blica. O texto tachado foi de propos-

tas rejeitadas ou superadas. Eis o que 
diz o artigo da lei, que se encontra 
na seção Dos Profissionais da Educa-
ção:

Art. 61. A formação de profissio-
nais da educação, de modo a atender 
aos objetivos dos diferentes níveis e 
modalidades de ensino e às caracte-
rísticas de cada fase do desenvolvi-
mento do educando, terá como fun-
damentos:       (Regulamento)

Art. 61.  Consideram-se profissio-
nais da educação escolar básica os 
que, nela estando em efetivo exercí-
cio e tendo sido formados em cursos 
reconhecidos, são:  (Redação dada 
pela Lei nº 12.014, de 2009)

I - a associação entre teorias e 
práticas, inclusive mediante a capa-
citação em serviço;

I – professores habilitados em ní-
vel médio ou superior para a docên-
cia na educação infantil e nos ensi-
nos fundamental e médio;  (Redação 
dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

II - aproveitamento da formação 
e experiências anteriores em insti-
tuições de ensino e outras ativida-
des.

II – trabalhadores em educação 
portadores de diploma de pedago-
gia, com habilitação em adminis-
tração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, 
bem como com títulos de mestra-
do ou doutorado nas mesmas áreas;  
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 
2009)

III – trabalhadores em educação, 
portadores de diploma de curso téc-
nico ou superior em área pedagógica 
ou afim.         (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009)

 III - trabalhadores em educação, 
portadores de diploma de curso téc-
nico ou superior em área pedagógica 
ou afim; e              (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 746, de 2016)

III – trabalhadores em educação, 
portadores de diploma de curso téc-
nico ou superior em área pedagógica 
ou afim.  (Incluído pela Lei nº 12.014, 
de 2009)

IV - profissionais com notório 
saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino para ministrar 
conteúdos de áreas afins à sua for-
mação para atender o disposto no 
inciso V do caput do art. 36.           (In-
cluído pela Medida Provisória nº 
746, de 2016)

IV - profissionais com notório sa-
ber reconhecido pelos respectivos sis-
temas de ensino, para ministrar con-
teúdos de áreas afins à sua formação 
ou experiência profissional, atestados 
por titulação específica ou prática de 
ensino em unidades educacionais da 
rede pública ou privada ou das corpo-
rações privadas em que tenham atu-
ado, exclusivamente para atender ao 
inciso V do caput do art. 36;  (Incluído 
pela lei nº 13.415, de 2017)

V - profissionais graduados que 
tenham feito complementação pe-
dagógica, conforme disposto pelo 
Conselho Nacional de Educação. 
(Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

Conforme a lei de Diretrizes e 
Bases, que foi integralmente referida 
na Lei do Fundeb, só os profissionais 
e técnicos ligados ao magistério e 
áreas afins se enquadram na defini-
ção de profissionais da Educação. 
É importante  notar que a lei fala 
em “profissionais” e não generaliza 

“trabalhadores” da educação básica. 
Não abrange em nenhum momento 
pessoal de apoio não pedagógico ou 
de áreas não ligadas à área fim. E cita 
especificamente “trabalhadores em 
Educação, portadores de diploma de 
curso técnico ou superior em área 
pedagógica ou afim”

Finalmente a lei nº 13.935, de 11 
de dezembro de 2019, apenas inclui 
entre os profissionais da Educação 
básica os psicólogos e assistentes so-
ciais, sem acrescentar qualquer ou-
tra previsão:

“Art. 1º  As redes públicas de edu-
cação básica contarão com serviços 
de psicologia e de serviço social para 
atender às necessidades e priorida-
des definidas pelas políticas de edu-
cação, por meio de equipes multi-
profissionais”

Onde está a razão?
A lei do Fundeb não permite in-

terpretação ampla. Ela é específica 
na definição de quem é considerado 
profissional em Educação básica, re-
metendo á lei de  Diretrizes e Bases e, 
ao contrário do que diz o deputado 
Daniel Zen, não amplia categorias, 
funções ou cargos, Importante dizer 
que a Lei do Fundeb foi aprovada 
com os votos dos deputados e   sena-
dores do PT.

O deputado Edvaldo Magalhães 
está certo ao dizer que o Fundeb 
deveria ser de todos, mas o desejo 
é diferente do que é real, que está 
no texto da lei e não permite que o 
governo, da mesma forma que não 
pode usar esses recursos para outra 
despesa qualquer, também não pos-
sa extrapolar os beneficiários além 
do texto legal. 

Procurador geral reafirma que abono será pago aos professores que estão de licença ou disfunção
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ICMS: decisão em favor 
da Americanas pode 
criar jurisprudência 
Cezar Negreiros

Os representantes do movi-
mento contra os abusos 
cometidos pela Energisa 

no Acre comemoraram a deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que considerou inconstitu-
cional a majoração da alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços da energia elé-
trica e telecomunicações.  Acre-
ditam que a decisão favorável as 
Lojas Americanas S.A instalada no 
estado de Santa Catarina (região 
Sul) que cobrava  25% deste seto-
res, enquanto dos combustíveis 
ficava em torno dos 17% pode 
criar jurisprudência,  tendo em 
vista que a alíquota praticada no 
Acre beira a casa dos 33%. “Oito 
ministros da Suprema Corte vo-
taram favoráveis à redução do 
ICMS, contra três votos contrá-
rios a proposta, conforme RE 
714139 votado na última segun-
da-feira (dia 22), através do ple-
nário virtual do STF”, observou 
Francisco Pantho. 

O Conselho de Consumidores 
de Energia do Acre busca agendar 
uma reunião, com o governador 
Gladson Cameli para pedir a re-

dução da alíquota do cobrado 
no estado. Estimam que os con-
sumidores que pagam essa conta, 
porque a empresa distribuidora 
de energia elétrica repassa a dife-
rença dos tributos.   

Pantho antecipou que o mo-
vimento vai entregar um abaixo 
assinado com mais de três mil 
assinaturas para o Ministério Pú-
blico Estadual (MPAC) cobrando 
o acompanhamento do Instituto 
de Proteção e Defesa do Consumi-
dor (PROCON) e do Instituto de 

Pesos e Medidas do Acre (IPEM/
INMETRO) nas vistorias feitas 
pela empresa privada nas residên-
cias dos consumidores.

Contou que as famílias que 
conseguiram reduzir o consu-
mo de energia, sempre recebe a 
presença repentina dos servido-
res terceirizados, responsáveis 
por verificar se foi instalado 
algum ‘gato’ na rede elétrica. 
“Não queremos esta criminali-
zação contra os consumidores 
acreanos”, desabafou.

Movimento quer entregar abaixo assinado ao governador

Da Redação

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública entre-
ga hoje, (25), equipamentos 
de ponta para fortalecer 
o trabalho de policiais do 
Acre que atuam no Progra-
ma Nacional de Seguran-
ça nas Fronteiras e Divisas 
(VIGIA). São 14 viaturas, 15 
óculos de visão noturna, 15 
capacetes, 51 placas balísti-
cas e 127 kits de atendimen-
to pré-hospitalar tático. 

Segundo o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Anderson Torres., essa entre-
ga mostra o compromisso 
do Governo Federal com as 
forças de segurança pública 
que atuam nas fronteiras do 
nosso país. “Policiais equi-
pados com ferramentas de 
tecnologia avançada trazem, 
cada vez mais, resultados po-
sitivos na luta contra a crimi-
nalidade”, destaca.

As viaturas já contam com 
adesivagem, de acordo com 
cada instituição que irá rece-
ber, e iluminação intermiten-
te. Além disso, são adaptadas 
com compartimento de carga 
e transporte de detidos, que 
promovem a segurança dos 
policiais no exercício de suas 
atividades.

Os óculos de visão notur-
na utilizam tecnologia ale-
mã, que aumenta a capacida-

Policiais que atuam nas fronteiras recebem 
viaturas e equipamento de ponta

de de consciência situacional 
dos policiais através da in-
tensificação da luz residual 
do ambiente, sendo comu-
mente vistos em uso por re-
nomadas tropas de operações 
especiais militares e policiais 
em todo o mundo.

Programa VIGIA
Em dois anos e meio do 

Programa VIGIA, foram apre-
endidas mais de 1.200 tone-
ladas de drogas e prejuízo de 
mais de R$ 4,5 bilhões ao cri-
me organizado.

Os investimentos no pro-
grama garantem o sucesso 
das ações, que incluem aqui-
sições de equipamentos de 
ponta, capacitação de pessoal 
por organizações nacionais e 
internacionais e a instalação 
de bases operacionais com in-
tegração de sistemas. 

Desde o início do Progra-
ma, o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública inves-
tiram mais de R$ 1,3 milhão 
em capacitações, treinando 
quase 2 mil operadores para 
atuarem como multiplicado-
res, além de fortalecerem a 
integração entre si.

Também foram investidos 
cerca de R$ 130 milhões em 
aquisições de equipamentos de 
alta tecnologia para dar supor-
te às equipes em campo, como 
drones, óculos de visão notur-
na e equipamentos de radioco-
municação.

Atualmente, o VIGIA está 
presente em 14 estados: Para-
ná, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Amazonas, Acre, 
Rondônia, Tocantins, Goiás, 
Roraima, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Pará, Amapá, 
Rio Grande do Norte.

Viaturas, kits e equipamentos reforçam ações da Segurança

Cezar Negreiros

Os funcionários de escolas, 
agentes administrativos, portei-
ros, assistentes escolares e meren-
deiras participaram de um ato pú-
blico no dia de ontem em frente à 
Casa Civil para cobrar a inclusão 
da categoria no pagamento do 
abono do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fundeb).   A 
previsão que mais de quatro mil 
funcionários de escola não foram 
contemplados com o benefício.

Os manifestantes  mais exal-
tados chegaram a bloquear a ave-
nida Brasil  para criticar do tra-
tamento dispensado ao pessoal 
de apoio pela Secretaria Estadual 
de Educação, Cultura e Esportes 
(SEE). A professora Rosana Nasci-
mento, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação 
do Acre (Sinteac), disse que des-
de o mês passado cobrava da SEE 
sentar com a diretoria da entidade 
para tratar do abono que sobrou 
da verba indenizatória dos 70% 
dos recursos do Fundeb. Observou 
que no artigo 60 e nos incisos I e II 
garantem que o benefício seja ex-
tensivo aos funcionários de escola 
pagos com os recursos do Fundo.  

A professora Alcilene Gurgel, 
presidente do Sindicato dos Profes-
sores da Rede Pública de Ensino do 
Estado do Acre (SinproAcre), par-
ticipou da manifestação em prol 
dos funcionários de escola da rede 
estadual de ensino. A sindicalista 
pediu a inclusão destes servidores 
que passaram toda a pandemia tra-
balhando presencial nas escolas.  

Em seguida, uma comissão 
composta por sindicalistas e re-
presentantes dos funcionários de 
escolas esteve no gabinete do se-
cretário estadual de Articulação 
Política do Governo Alisson Bes-
tene, em busca de uma solução 
do problema.  Foram informados 
pelo gestor público que o gover-
nador do Estado vinha estudando 

Funcionários de escola 
fazem protesto por abono

com os assessores palacianos en-
contrar uma alternativa que po-
nha fim ao impasse.   

A presidente do Sinteac partici-
pou de uma reunião com o procu-
rador-geral da PGE-AC João Paulo 
Setti Aguiar,  para discutir sobre a 
possibilidade de elaboração de um 
parecer que contemple toda a ca-
tegoria da educação. "Entendemos 
que esses servidores que ficaram 
de fora do abono têm direito ao 
benefício, mas se não tiver avanço 
nas negociações com a PGE-AC o 
caminho será da judicialização", 
observou a sindicalista.

Montante - O governador Gla-
dson Cameli destinará um aporte 
de R$161 milhões, para pagar o abo-
no de 8.580 servidores da educa-
ção contemplado com a quantia 
de R$16.609,18. Esse benefício deve  
atender os professores que estão na 
sala de aula, os  coordenadores peda-
gógicos e de ensino, os diretores de 
escolas e técnicos com especialida-
des no campo educacional, que têm 
os seus vencimentos veiculados na 
verba indenizatória do Fundeb.    

Apesar da recomendação do 
governador Gladson Cameli, que 
pediu ao departamento jurídico 
da pasta para encontrar uma so-
lução jurisdicional que pudesse 
estender o benefício do abono aos 
demais servidores da educação, o 
Tribunal de Contas do Estado do 
Acre (TCE-AC) determinou que o 
benefício devia ser  pago aos servi-
dores que estão veiculados  a verba 
obrigatória do Fundeb.   Os conse-
lheiros levaram em conta o enten-
dimento dos critérios devidamen-
te definidos no artigo 61 da Lei 
de Diretrizes de Base da Educação 
(LDB) e no Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fundeb) que 
o abano salarial deve atender pro-
fessores, gestores de escola e servi-
dores que estão permutados para a 
rede municipal desde que estejam 
desempenhando o exercício do 
magistério na escola.

Em reunião ocorrida na sede 
do Ministério Público Federal 
(MPF) em Rio Branco, a coorde-
nação do Mecanismo Nacional 
de Combate e Prevenção à Tor-
tura (MNCPT) apresentou os re-
sultados das vistorias de monito-
ramento nos presídios da capital 
acreana.

Diante do quadro de retrocesso 
apresentado pela coordenadora-
-geral do MNCPT, Bárbara Colo-
niese, e da inércia do governo do 
Acre em efetivar o órgão no âmbi-
to estadual, houve a proposição e 
assinatura de um Termo de Ajus-
tamento de Conduta, por meio do 
qual há o compromisso formal do 
Governo do Acre de implementar 
efetivamente o Mecanismo Esta-
dual de Combate e Prevenção à 
Tortura (MECPT).

Segundo o TAC, o MECPT 
deve contar com, no mínimo, três 
servidores nomeados com qualifi-
cação em perícia, os quais devem 
ser representantes diversos e com 
equilíbrio de gênero. Dentre estes, 
não poderá haver servidores do 

sistema prisional ou do sistema de 
segurança pública estadual.

O Governo do Acre também 
deverá adotar medidas adminis-
trativas e de iniciativa legislativa 
para garantir a remuneração aos 
peritos do MECPT. Também cabe 
ao Governo prestar contas trimes-
tralmente ao MPF sobre as provi-
dências adotadas para o cumpri-
mento do Acordo.

Os outros signatários do acor-
do, além do Governo do Acre e 
MPF, são o Ministério Público do 
Estado do Acre, a Defensoria Pú-
blica da União e a Defensoria Pú-
blica do Estado do Acre.

Os órgãos foram representa-
dos pelo governador Gladson 
Cameli, os procuradores regio-
nais dos Direitos do Cidadão Lu-
cas Costa Almeida Dias e Hum-
berto de Aguiar Júnior (MPF), 
Kátia Rejane de Araújo (MP/AC), 
Thiago Brasil de Matos (DPU) e 
Simone Santiago (DPE/AC). O 
procurador-geral do Estado do 
Acre, João Paulo Setti Aguiar, 
também firmou o compromisso.

TAC garante combate à 
tortura em presídios


